
 

 

 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 8. 2019 
 
 
 
Vážený pane poslanče, 
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, doručené dne 2. 9. 2019 Vám sdělujeme následující informace: 
 
 
1. Seznam Smart City/Smart Prague projektů, které v pilotní fázi vedla společnost Operátor ICT, a.s.        
(dále jen „OICT“), včetně informací o názvu projektu, datu schválení, orgánu, který projekt schválil a 
datu plánovaného ukončení projektu, tvoří přílohu tohoto dopisu. 
 
 
2. Dále zasíláme informaci o závěrečných zprávách k níže uvedeným projektům: 
 
Datová platforma hl. m. Prahy (Golemio) 
Závěrečná zpráva projektu ve formě Analýzy uživatelských požadavků, návrhu architektury a 
implementace řešení pro rutinní provoz byla schválena Radou hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) 
dne 24. 6. 2019. 
 
Aplikace pro skupinovou cestu do školy 
Po detailní přípravné fázi, průzkumu trhu a prozkoumání různých možností realizace projektu „Pešky 
do školy“, Operátor ICT, a.s. dne 20.12.2018 ukončil projekt z důvodu nezájmu cílových uživatelů. 
Jelikož byl projekt ukončen před schválením RHMP, byla pouze zpracována stručná závěrečná zpráva, 
která byla dána dne 23. 4. 2019 na vědomí Komisi Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities 
v hl. m. Praze.  
 
Virtualizace Prahy 
Závěrečná zpráva se dokončuje. Předpokládaný termín předložení zprávy s návrhem dalšího rozvoje 
systému Virtualizace Prahy MHMP je 4Q/2019. 
 
Chytré lavičky 
Závěrečná zpráva je připravena k projednání RHMP. 
 
Chytré parkování 
Projekt byl ve fázi přípravy předán k realizaci spol. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Z 
tohoto důvodu nebyla ze strany OICT zpracována závěrečná zpráva. 
 
Malá elektromobilita 
Projekt byl po schválení Komisí Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze (23. 
1. 2016) přepracován, jelikož nebylo možno jej ve schválené podobě realizovat a s ohledem na 



 

 

charakter úprav byl po schválení přepracovaného znění Komisí Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu 
Smart Cities v hl. m. Praze (19. 6. 2018) předán k realizaci odboru PRI MHMP. Z tohoto důvodu nebyla 
ze strany OICT zpracována závěrečná zpráva. 
 
 
Příloha   Seznam Smart City-Smart Prague projektů 
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